NIEUWSBRIEF AAN ALLE OUDERS
16 april 2018
Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
Vandaag starten we het derde en laatste trimester van dit schooljaar. Van harte welkom aan onze nieuwe peuters die instappen!
Er is nog heel wat te doen dit trimester!
zondag 13 mei: Eerste Communie, kerk Christus Koning
Van harte proficiat aan alle kinderen en hun ouders!
Dankjewel aan de werkgroep die samen met priester
Rik dit grote kinderfeest voorbereidt.
zaterdag 19 mei: Heilig Vormsel, kerk Christus Koning
We wensen de vormelingen, hun ouders en familie een
stralende dag toe!
zaterdag 2 juni: schoolfeest
Een bijzonder feest voor groot en klein, met optredens van
de kinderen van de lagere school.
We sluiten het feest af met heerlijke frietjes. Uitnodiging
volgt!!

U krijgt al een overzicht met enkele data, maar u vindt ook altijd alle
activiteiten terug op de link op onze website:
http://basisschoolsintleosintpieters.slhd.be (praktisch – kalender)
Vriendelijke groeten,
Directieteam
Hilde Roose & Jan Vanhixe
0477 756 741 0478 344 980

Enkele data om in het oog te houden:
april
16
17
24
29
30

instap nieuwe peuters
film voor 2de en 3de kleuter
combiklas Oostendse steenweg
zwemmen 3KC en 3KD (Oost.stw.)
lokale vrije dag (geen school)

mei
01
09
10
11
13
14
15
19
21
23
26
28

feest van de arbeid (geen school)
zwemmen 3KA (Pal.str.)
Hemelvaart (geen school)
brugdag n.a.v. Hemelvaart (geen school)
Eerste Communie, 10u00 kerk Christus Koning
lokale vrije dag (geen school)
instap nieuwe peuters
Heilig Vormsel, 15u00 kerk Christus Koning
Pinkstermaandag (geen school)
zwemmen 3KC en 3KD (Oost.stw.)
dankviering E.C. & H.V., 17u00 Sint-Pieterskerk
infoavond 3e kleuter – 1e leerjaar (19u30)

juni
02
05
18
19
20
28
29

schoolfeest
combiklas Oostendse steenweg
combiklas Palingstraat
schoolreis alle kleuters
zwemmen 3KA, 3KC, 3KD
Rollebolle voor 2de en 3de kleuter
kindvrije halve dag

